
 3. АНАЛІЗ НАЯВНОСТІ, СТАНУ, РУХУ І 
ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

1 Завдання і напрями аналізу 

При сучасному високому технічному рівні промислового ви-
робництва величина і прогресивність основних виробничих засобів, їх 
технічний стан значною мірою визначають потенційні можливості 
промислового виробництва, його потужність. 

Відповідно до цього твердження випливає потреба в аналізі 
забезпеченості виробництва основними засобами, їх технічного стану і 
використання, а також оцінці їх впливу на зростання обсягу продукції, 
зниження собівартості продукції і, як наслідок, збільшення прибутку від 
реалізації продукції. 

Основними завданнями аналізу є: 
- оцінка забезпеченості підприємства та його структурних 

підрозділів основними засобами – відповідність величини, складу і 
технічного рівня основних засобів потребам в них; 

- технічний стан основних засобів; 
- ступінь використання основних засобів і факторів, що впливають 

на його рівень; 
- оцінка ступеня використання виробничої потужності, площ та 

устаткування; 
Відповідно до цього завдання аналіз основних фондів проводиться в 

таких напрямках: 
- структура основних засобів; 
- наявність, стан, прогресивність та інтенсивність оновлення 

основних засобів; 
- використання основних засобів, виробничих потужностей, площ і 

обладнання; 
- аналіз рентабельності основних виробничих засобів; 
- резерви збільшення випуску продукції та підвищення рівня інших 

показників за рахунок кращого використання засобів праці. 

2 Поняття, структура і стан основних засобів 

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 
“Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство отримує з 
метою використання в процесі виробництва або постачання товарів, 
надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення 
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк 



корисного використання (експлуатації) яких становить більше одного року 
(або операційного циклу, якщо він триваліший за рік)”. 

Основні засоби поділяються на виробничі і невиробничі. Виробничі 
основні засоби – це матеріальні блага тривалого використання, які беруть 
участь у виробничому процесі. 

Невиробничі основні засоби – це матеріальні блага тривалого вико-
ристання, які не беруть участі у процесі виробництва, і є об’єктами сус-
пільного і особистого використання (фонди комунального і житлового 
господарства, установи освіти, медицини, науки, культури, мистецтва). 

Основні виробничі засоби в свою чергу поділяються на основні 
виробничі засоби основного виду діяльності і виробничі основні засоби 
інших галузей народного господарства. Так, для промисловості до інших 
галузей відноситься: будівництво, сільське господарство, торгівля і 
громадське харчування тощо. 

Виробничі основні засоби поділяються на окремі групи, зокрема:  
а) земельні ділянки;  
б) капітальні витрати на поліпшення земель;  
в) будинки, споруди та передавальні пристрої;  
г) машини та виробниче обладнання;     
д) транспортні засоби;  
е) інструменти, прилади, інвентар (меблі);  
ж) робоча і продуктивна худоба;  
и) багаторічні насадження;  
к) інші основні засоби. 
За ступенем участі різних елементів основних засобів у виробничому 

процесі їх поділяють на активну і пасивну частини. 
Існують різні точки зору щодо активної частини основних засобів. У 

пропонованій роботі до складу активної частини основних засобів 
(знаряддя праці) відносять машини, обладнання та транспортні засоби. 
Решта видів основних засобів віднесені до пасивної частини (умови праці). 

На основі складу основних засобів оцінюється їх структура – питома 
вага окремих груп у загальній вартості. 

На обсяг, динаміку і структуру основних засобів впливають різні 
чинники, зокрема: галузь виробництва (переробна, видобувна); характер та 
особливості виробничого процесу (дискретний, неперервний); технологія 
виробництва; форма організації виробництва (концентрація, спеціалізація, 
кооперування, комбінування); методи організації виробництва. 

В табл. 1. наведені склад і структура основних виробничих засобів, 
куди включені лише ті групи, які є в наявності у досліджуваного 
підприємства.  

Загальна оцінка структури основних засобів дозволяє зробити 
висновок, що особливих структурних зрушень за досліджувані періоди не 
відбулося.  



Таблиця 1 – Склад і структура основних виробничих засобів 
Наявність на кінець року 

Попередній рік Звітний рік 
Назва показника Код 

форми, 
№ рядка Сума, 

тис. грн. 
Частка, 

% 
Сума, 

тис. грн. 
Частка, 

% 
А Б 1 2 3 4 
Усього основних засобів (сума 
рядків 202-211) 

Ф.11-ОЗ 
р. 201 20447,6 100,00 21541,0 100,00

у тому числі: 
- земельні ділянки р. 202 1448,1 7,08 1448,0 6,72 
- будинки, споруди та 
передавальні пристрої 

р. 204 11715,4 57,29 11716,0 54,40 

- машини та обладнання р. 205 5905,8 28,88 6504,0 30,19 
- транспортні засоби р. 206 745,7 3,66 1024,0 4,75 
- інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 

р. 207 11,8 0,06 12,0 0,06 

Інші основні засоби р. 210 618,0 3,02 834,0 3,87 
Бібліотечні фонди р. 211 2,8 0,01 3,0 0,01 

Зростання як обсягу, так і питомої ваги машин і обладнання, 
транспортних засобів в кінці звітного року у порівнянні із кінцем 
попереднього року свідчить про абсолютне і відносне збільшення власне 
активної частини основних засобів, а це означає поліпшення структури 
основних засобів. 

Про співвідношення питомої ваги активної та пасивної частин 
основних засобів можна зробити висновок на підставі даних табл. 2. 

Таблиця 2 – Аналіз питомої ваги активної і пасивної частин основних 
виробничих засобів на кінець року 

Попередній рік Звітний рік Відхилення (+,-) 

Показник Сума, 
тис. грн. 

Питома 
вага, % 

Сума, тис. 
грн. 

Питома 
вага, % 

Суми, 
тис. 
грн. 

(гр. 3 – 
гр. 1) 

Питомої 
ваги, % 
(гр. 4 – 
гр. 2) 

А 1 2 3 4 5 6 
Промислово-
виробничі основні 
фонди, тис. грн. 

20447,6 100,0 21541,0 100,0 1093,4 - 

у тому числі: 
активна частина 6651,5 32,5 7528,0 34,9 876,5 +2,4 

пасивна частина 13796,1 67,5 14013,0 65,1 216,9 -2,4 

При загальному зростанні обсягу виробничих основних засобів на 
1093,4 тис. грн., активна частина їх виросла на 876,5 тис. грн., що складає 
(876,5 : 1093,4)  100 = 80,2% всього приросту. Якщо порівняти темпи зростання, 



то для загального обсягу виробничих основних засобів він становив 
(21541,0 : 20447,6)  100 = 105,3%; активної частини (7528,0 : 6651,5)  100 = 113,2%; 
пасивної частини (14013,0 : 13796,1)  100 = 101,6%. 

Якщо зіставити абсолютні прирости активної і пасивної частин 
основних засобів (876,5 : 216,9) = 4,04, то цілком очевидно, що активна 
частина за досліджуваний період зростала більш ніж у чотири рази 
швидше, ніж пасивна частина. І все ж, незважаючи на зазначені тенденції 
змін, активна частина, за прийнятою методикою розрахунку, становить 
лише приблизно третину від загального обсягу основних виробничих 
засобів. 

Водночас слід звернути увагу на те, щоб не були порушені 
оптимальні співвідношення між цими частинами основних виробничих 
засобів з урахуванням особливостей кожного підприємства. 

У подальшому поглибленому аналізі необхідно звернути увагу, 
власне, які види активної частини основних засобів упроваджені на 
підприємстві, їх технічний рівень, відповідність кращим світовим зразкам, 
як виконаний план технічного переоснащення підприємства, наскільки 
впровадження нової техніки сприяє підвищенню рівня механізації, 
автоматизації і комп’ютеризації виробництва і праці, чи сприяє нова 
техніка використанню прогресивних технологій.  

В процесі функціонування основні виробничі засоби поступово 
зношуються. Розрізняють фізичний і моральний знос засобів праці. 

Фізичний знос – це поступова втрата основними засобами своїх 
первісних техніко-експлуатаційних якостей внаслідок використання їх у 
виробництві (перша форма), а також від бездіяльності під впливом сил 
природи (корозія металів, вивітрювання та ін.) і надзвичайних обставин 
(друга форма). 

Моральний знос – це передчасне знецінення об’єктів основних 
засобів під впливом науково-технічного погресу ще задовго до їх повного 
фізичного зносу. 

Розрізняють дві форми морального зносу. Перша форма 
проявляється в знеціненні вже існуючих серійно виготовлених об’єктів 
основних засобів в результаті зниження витрат на їх виробництво в 
сучасних умовах під впливом науково-технічного прогресу. 

Друга форма морального зносу проявляється у частковій втраті 
основними засобами своєї вартості внаслідок появи більш продуктивних і 
досконалих засобів праці. 

На фізичне зношення основних засобів впливають такі чинники: 
- якість виготовлених об’єктів основних засобів та його 

комплектуючих; 
- особливості експлуатації основних засобів (ступінь 

завантаження; якість та регулярність проведення технічного огляду, 



ремонтів; захищеність від сил природи та зовнішніх факторів – 
температура, вологість, атмосферні опади);  

- рівень кваліфікації працівників-експлуатаційників і 
ремонтників, їх ставлення до своїх обов’язків тощо. 

Для оцінки технічного стану основних засобів визначаються коефі-
цієнти зносу та придатності. 

Коефіцієнт зносу основних засобів визначається як відношення суми 
зносу за весь період функціонування основних засобів до їх первісної вар-
тості, тобто 

,
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де Кзн – коефіцієнт зносу; 
Зн - сума зносу об’єкта основних засобів за весь період 

функціонування (сума амортизаційних відрахувань від початку 
експлуатації основних засобів); 

ОФп – первісна вартість об’єкта основних засобів. 
Коефіцієнт придатності основних засобів розраховується як 

відношення залишкової вартості основних засобів до їх первісної вартості. 
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 (3.2) 

де Кпр – коефіцієнт придатності основних засобів; 
ОФз – залишкова вартість основних засобів (первісна вартість за 

вирахуванням суми зносу, перенесеної на вартість новоствореного 
продукту). 

Зазначені коефіцієнти визначаються на підставі моментних показ-
ників, тобто на певний період. Тому вони обчислюються на початок і 
кінець досліджуваного періоду. 

В табл.3 наведені розрахунки технічного стану основних виробничих 
засобів. 

Аналіз технічного стану досліджуваного підприємства на основі 
показників табл. 3 свідчить, що зношуваність основних виробничих засобів 
поступово посилюється. Так, залишкова вартість основних засобів в кінці 
звітного періоду в порівнянні з початком періоду (кінцем попереднього 
періоду) зменшилась на 185,9 тис. грн. Зростають коефіцієнти зносу в 
динаміці і відповідно зменшуються коефіцієнти придатності.  

Зношуваність основних засобів на кінець звітного періоду становила 
36,3%, тобто знос дорівнює більше 1/3 вартості. І все це відбувається в 
умовах неперервного зростання первісної вартості основних виробничих 
засобів. 



Таблиця 3 − Аналіз технічного стану основних виробничих засобів 
Попередній 

період Звітний період Відхилення (+,-) 

Показник 

Код 
форми, 
номер 
рядка 

На 
початок 
періоду 

На 
кінець 

періоду 

На 
початок 
періоду 

На 
кінець 

періоду 

 (гр. 2 – 
– гр. 1)

 (гр. 4 – 
– гр. 3)

А Б 1 2 3 4 5 6 
Початкові дані: 
1. Первісна
вартість основних 
засобів, тис. грн. 

Ф. 1, 
р. 031 17376,9 20447,6 20447,6 21541,0 +3070,7 +1093,4 

2.Зношеність
основних засобів, 
тис. грн 

Ф. 1, 
р. 032 5479,1 6540,7 6540,7 7820,0 +1061,6 +1279,3 

3.Залишкова
вартість 
основних засобів, 
тис. грн 

Ф. 1, 
р. 030 11897,8 13906,9 13906,9 13721,0 +2009,1 -185,9 

Розрахункові 
дані: 
4. Коефіцієнт
зношеності 
(р. 2 : р. 1) 

0,315 0,320 0,320 0,363 +0,005 +0,043 

5.Коефіцієнт
придатності 
(р. 3 : р. 1) 

0,685 0,680 0,680 0,637 -0,005 -0,043 

Підсумовуючи сказане, можна водночас стверджувати, що на 
підставі коефіцієнтів зносу і придатності не завжди можна зробити точні 
висновки щодо технічного стану основних засобів, оскільки: 

- на суму зносу основних засобів великий вплив має метод 
нарахування амортизації, що застосовується на підприємстві; 

- вартісна оцінка основних засобів залежить від кон’юнктури ринку, 
а відтак вона може відрізнятися від оцінки, отриманої за допомогою 
коефіцієнта придатності; 

- на законсервоване обладнання нараховується амортизація на повне 
відновлення, однак, фізично ці основні засоби, з певним застереженням, не 
зношуються, а загальна сума зносу зростає. 

3 Аналіз руху основних засобів 

Моральний і фізичний знос основних засобів та доведення їх 
технічного стану відповідно до останніх досягнень науки і техніки 
протікають в процесі їх неперервного оновлення – руху основних засобів. 
Оновлення основних засобів здійснюється у формі їх заміни більш 



досконалими і ефективними, реконструкції і модернізації окремих груп і 
видів. 

Рух основних засобів – це, по суті, з одного боку, введення нових, 
сучасних технічних засобів у будь-якій із перерахованих форм, а, з іншого 
боку, виведення застарілих засобів праці в результаті їх фізичного і 
морального зносу. 

Відповідно для оцінки руху основних засобів застосовуються 
коефіцієнт оновлення і коефіцієнт вибуття, які характеризують 
інтенсивність введення і вибуття окремих видів і груп основних засобів та 
їх сукупність. 

Для оцінки тенденції зміни обсягу і руху основних фондів та їх відт-
ворення використовуються їх баланси. 

Так, баланс основних фондів за повною первісною вартістю має виг-
ляд: 

квиввп ОЗОЗОЗОЗ  , (3.3) 

де ОЗп, ОЗк – вартість основних засобів відповідно на початок і 
кінець звітного періоду; 

ОЗв – вартість придбаних основних фондів за звітний період; 
ОЗвив – вартість виведених з експлуатації основних фондів за звітний 

період. 
На підставі балансу визначається система показників, які характери-

зують рух основних засобів, зокрема: 
- коефіцієнт оновлення основних засобів (Кон) характеризує частку 

введених у дію основних засобів за певний період у загальній вартості 
основних засобів на кінець звітного періоду. 

,
к

в
он ОЗ

ОЗК   (3.4) 

- коефіцієнт вибуття основних засобів (Кв) характеризує частку 
виведених основних засобів за певний період у загальній вартості 
основних засобів на початок звітного періоду. 

,
п

вив
в ОЗ

ОЗК  (3.5) 

До показників, що характеризують рух основних засобів, крім вище-
зазначених, відносяться: 

- коефіцієнт ліквідності основних засобів 

,
п

л
л ОЗ

ОЗК  (3.6) 

де ОЗл – ліквідаційна вартість (залишкова вартість основних засобів, 
що вибули в результаті зношування); 



- коефіцієнт (темп) приросту вартості основних засобів 

,
п

вивв
пр OЗ

ОЗОЗК 
 (3.7) 

- коефіцієнт компенсації вибуття основних засобів 

,
в

вив
кмп ОЗ

ОЗК  (3.8) 

- інтенсивність заміни основних засобів 

,
в

л
з ОЗ

ОЗІ  (3.9) 

Показники руху основних засобів можна оцінювати у цілому за 
сукупною вартістю основних засобів, за активною частиною і окремими 
видами (групами) основних засобів. 

В табл. 4 наведені розрахунки показників руху основних засобів по 
досліджуваному підприємству. 

Таблиця 4 – Розрахунок показників руху основних засобів 
Показник Попередній 

період 
Звітний 
період 

Початкові дані: 
1. Вартість основних засобів на початок періоду (ОЗп),
тис. грн. 17376,9 20447,6 
2. Вартість введених в експлуатацію основних засобів
(ОЗв), тис. грн 1630,0 1095,0 
3. Вартість виведених із експлуатації основних засобів
(ОЗвив), тис. грн 10,4 2,0 
4. Вартість основних засобів на кінець періоду (ОЗк),
тис. грн 20447,6 21541,0 

Розрахункові показники: 
Коефіцієнти: 
5. Оновлення основних засобів (р. 2 : р. 4) 0,08 (8%) 0,051 (5,1%) 
6. Вибуття основних засобів (р. 3 : р. 1) 0,0006 (0,6%) - 
7. Приросту основних засобів [(р. 2 – р. 3) : р. 1] 0,093 (9,3%) 0,053 (5,3%) 
8. Компенсації вибуття основних засобів (р. 3 : р. 2) 0,006 (0,6%) 0,002 (0,2%) 

Таким чином, у досліджуваному періоді оновлення основних засобів 
було відносно невеликим: 8,0% у попередньому періоді і 5,1% у звітному 
періоді. Вибуття основних засобів по суті було вкрай незначним. Це саме 
стосується компенсації вибуття основних засобів. 

Варто ще раз підкреслити ту обставину, що незадовільне оновлення 
основних засобів, особливо у звітному періоді, відбувається в умовах, коли 
понад третини засобів праці зношені, про що зазначалось при оцінці 
технічного стану основних засобів. Таке становище у недалекому 
майбутньому може поставити перед керівництвом складні проблеми щодо 



функціонування та реального виживання підприємства в умовах жорсткої 
конкуренції. 

Тому слід акцентувати увагу керівних органів підприємства на 
необхідності інтенсивного оновлення основних засобів, особливо активної 
частини. 

Результати аналізу технічного стану і руху основних засобів служать 
інформаційною базою для перевірки виконання плану впровадження нової 
техніки, модернізації наявних технічних засобів, введення в дію нових 
об’єктів та виконання графіка ремонту основних засобів. 

4 Аналіз ефективності використання основних засобів 

Для оцінки ефективності використання основних засобів викорис-
товується система показників – загальні і часткові. 

Найбільш узагальнювальним показником використання основних 
засобів є фондовіддача, яка визначається за формулою: 

,
ОЗ
Qf  (3.10) 

де Q – обсяг продукції; 
ОЗ  –  середньорічна вартість основних виробничих засобів. 
У чисельнику формули (3.10) найчастіше використовується обсяг 

виготовленої продукції у вартісному вимірі. 
В монопродуктових галузях, а також галузях, де виготовляється 

різнойменна, але близька за споживчою вартістю продукція, в чисельнику 
формули можуть бути використані відповідно обсяг продукції в нату-
ральному і умовно-натуральному вимірах. В деяких випадках в 
чисельнику формули використовуються чиста продукція або прибуток. В 
останньому випадку по суті розраховується рентабельність основних 
виробничих засобів. 

У випадку використання в чисельнику формули (3.10) обсягу про-
дукції фондовіддача показує, скільки продукції відповідно у вартісному, 
натуральному і умовно-натуральному вимірах отримало підприємство на 1 
гривню основних виробничих засобів. Якщо ж в чисельнику формули ви-
користовується прибуток, то фондовіддача показує, скільки прибутку от-
римано на 1 гр. основних виробничих засобів. 

Величина, обернена фондовіддачі, являє собою фондомісткість 
продукції  

,
Q

ОЗfм  (3.11) 

Фондомісткість показує, скільки потрібно витратити основних 
засобів на виготовлення одиниці продукції. 



Показник фондомісткості дозволяє оцінити економію або додаткову 
потребу основних засобів, в тому числі при плануванні обсягу продукції на 
наступний період. 

,)(
0 плЄМЄМпл QffЗО  (3.12) 

де ЗО  - економія (-) або додаткове залучення (+) основних 
засобів; 

0
, ЄМЄМпл ff - відповідно планова фондомісткість на наступний

період і фактична фондомісткість у попередньому періоді. 
плQ  - обсяг запланованої продукції на наступний період. 

Підвищення рівня фондовіддачі сприяє зниженню суми 
амортизаційних відрахувань на 1 грн. готової продукції 
(амортизаціомісткості продукції), що приводить до підвищення частки 
прибутку в ціні товару через зниження собівартості продукції. 

Амортизаціомісткість продукції розраховується за формулою: 

,: QАК АМ   (3.13) 
А – сума нарахованої амортизації;
Q – обсяг виготовленої продукції. 

Важливим показником, який певною мірою характеризує забез-
печеність підприємства основними засобами, є фондоозброєність. 

Фондоозброєність визначається як відношення вартості основних 
виробничих засобів до середньооблікової чисельності працівників 
основної діяльності (робітників), і показує яка частина вартості основних 
виробничих засобів припадає на одного працівника (робітника). 

,
N

OЗfОЗ  (3.14) 

де OЗ  – середньорічна вартість основних виробничих засобів; 
N  – середньооблікова чисельність працівників основної діяльності 

або робітників. 
Нарівні з фондоозброєністю в економічному аналізі для оцінки за-

безпеченості працівників основними засобами використовується технічна 
озброєність, що розраховується як відношення активної частини основних 
виробничих засобів до чисельності працівників основної діяльності або 
робітників. 

Між продуктивністю праці, фондовіддачею і фондоозброєністю є 
певний взаємозв’язок: 

N
OЗf

OЗ
Qf

N
QW ОЗ  ;; . 

Звідси: 
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тобто,  продуктивність праці (W)* дорівнює добутку фондовіддачі на 
фондоозброєність. 

В табл. 5 наведені розрахунки показників, що характеризують 
використання основних засобів, та оцінка їх динаміки. 

Таблиця 3. – Аналіз використання основних виробничих засобів і робочої сили 
Показник Попередній 

рік 
Звітний 

рік 
Відхилення  

(+,-) 
(гр. 2 – гр. 1) 

Звітний 
період у % до 
попереднього 
року (гр. 2 :  
: гр. 1) · 100 

А 1 2 3 4 
Початкові дані: 

1. Обсяг виготовленої продукції, тис.
Грн 

57556,1 77457,3 +19901,2 134,6 

2. Середньорічна вартість основних
виробничих засобів, тис. грн 

18912,3 20994,3 2082,0 111,0 

в тому числі: 
2.1 Активної частини 6343,1 7089,8 +746,7 111,8 
3. Чистий прибуток, тис. Грн 2055,0 2261,0 +206,0 110,0 
4. Амортизація, тис. Грн 1080,0 1288,0 +208,0 119,3 
5. Середньооблікова чисельність
працюючих, осіб 

597,0 558,0 -39,0 93,5 

Розрахункові показники 

3,043 3,689 +0,646 121,2 

6. Фондовіддача, грн.:
6.1 Основних виробничих засобів  
(р. 1 : р. 2) 
6.2 Активної частини (р. 1 : р. 2.1) 9,074 10,925 +1,851 120,4 

0,328 0,271 -0,057 82,6 

7. Фондомісткість, грн:
7.1 основних виробничих засобів  
(р. 2 : р. 1) 
7.2 активної частини (р. 2.1 : р. 1) 0,110 0,092 -0,018 83,6 

10,87 10,77 -0,10 - 

8. Рентабельність, %:
8.1. Основних виробничих засобів 
(р. 3 : р. 2) х 100% 
8.2. Активної частини  
(р. 3 : р. 2.1)  100% 32,40 31,89 -0,51 - 
9. Амортизаціомісткість продукції,
грн. (р. 4 : р. 1) 

0,019 0,017 -0,502 89,5 

10. Фондоозброєність, грн. (р. 2 : р. 5) 31679,0 37624,0 +5945,0 118,8 
11. Технічна озброєність, грн
(р. 2.1 : р. 5) 10625,0 12706,0 +2081,0 119,6 
12. Виробіток продукції на одного
працівника, грн (р. 1 : р. 5) · 1000 96409,0 138812,0 +42403,0 140,0 



Аналіз показників, що містяться у табл. 3.5, дозволяє зробити такі 
висновки. Фондовіддача всіх основних засобів виросла на 21,2%, активної 
частини – на 20,4%. Останнє пояснюється тим, що активна частина 
основних засобів виросла трохи більше у порівнянні із загальним обсягом 
основних засобів. Відповідно зростанню фондовіддачі знизилась 
фондомісткість. 

Рентабельність виробничих основних засобів як в цілому по всій 
масі основних засобів, так і по активній частині у звітному періоді 
знизилась у порівнянні з попереднім. Це пояснюється більш високими 
темпами зростання основних засобів у порівнянні з прибутком. 

Зниження амортизаціомісткості продукції у звітному періоді у 
порівнянні з попереднім слід розглядати як досягнення підприємства, і 
сталось це у результаті зростання фондовіддачі. 

Досить високі темпи зростання фондовіддачі, фондоозброєності, 
зниження амортизаціомісткості продукції свідчать про сприятливі 
тенденції використання основних засобів. 

Однак як значний недолік в діяльності підприємства слід відмітити 
зниження рентабельності основних засобів.  

Крім фондовіддачі для оцінки ступеня ефективності використання 
основних засобів використовуються інші показники, зокрема, знімання 
продукції з 1м2 виробничої площі. До виробничої площі включається 
площа, на якій розміщене технологічне устаткування і площі, відведені під 
проходи і проміжні склади. 

Виробниче устаткування – це найактивніша частина основних 
виробничих засобів. Тому оцінка ефективності використання загального 
обсягу основних засобів повинна проводитись у взаємозв’язку з оцінкою 
використання технологічного устаткування. 

Підвищення ефективності використання устаткування досягається 
екстенсивним шляхом (за використаним часом) та інтенсивним шляхом (за 
потужністю). 

Для оцінки використання робочого часу устаткування 
використовуються коефіцієнти: 

- календарного фонду часу 
,:. кффк ТТК  (3.16) 

- режимного фонду часу 
,:. рффр ТТК  (3.17) 

- планового фонду часу 
,:. пффп ТТК  (3.18) 

де Кк.ф, Кр.ф, Кп.ф –  коефіцієнти відповідно календарного, режимного 
і планового фондів часу; 



Тф, Тк, Тр, Тп –  відповідно фактичний, календарний, режимний і 
плановий фонди робочого часу устаткування. 

Нижче наведено зміст і розрахунки зазначених вище фондів часу 
роботи устаткування: 

- календарний фонд (Тк) – максимально можливий час роботи 
устаткування, який розраховується як добуток кількості календарних днів 
у звітному періоді, кількості годин в добі (24) і кількості одиниць 
встановленого устаткування. Наприклад, для 70 одиниць встановленого 
устаткування річний календарний фонд становитиме:  

70 · 365 · 24 = 613200 машино-годин; 
- режимний фонд (Тр) – визначається як добуток кількості 

встановлених одиниць устаткування на кількість робочих днів в періоді, на 
кількість змін і на тривалість зміни. Наприклад, якщо у вересні 
підприємство працює 22 робочих дні, в дві зміни з тривалістю кожної 
зміни 8,0 год, то режимний час для 70 встановлених одиниць устаткування 
становитиме: 70·22·2·8,0=24640 машино-годин; 

- плановий фонд (Тп) – визначається як різниця між режимним 
фондом часу і кількістю верстато-годин, передбачених планових зупинок 
(ремонт, модернізація); 

- фактичний фонд (Тф) – визначається як різниця між плановим 
фондом і часом  внутрішньозмінних, цілозмінних і цілодобових зупинок. 

Для оцінки екстенсивного використання устаткування 
застосовується також коефіцієнт змінності, який показує, скільки змін у 
середньому працювала кожна одиниця устаткування: 

няустаткуваноговстановленКількість
змінмашиноСума

К зм

-
 . (3.19) 

За провідною частиною устаткування на підприємстві 
розраховується виробнича потужність як максимально можливий випуск 
продукції за умови високого рівня використання техніки, технології, 
робочої сили, організації виробництва і праці. 

Ступінь використання виробничої потужності характеризується 
такими коефіцієнтами: 

- загальний коефіцієнт 

,
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де Qр – річний обсяг виготовленої продукції; 
pM  – середньорічна виробнича потужність; 

- коефіцієнт інтенсивного завантаження 

,
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де дQ  – середньодобовий випуск продукції; 
дМ – середньодобова виробнича потужність. 

В процесі аналізу порівнюється плановий і фактичний коефіцієнти 
використання виробничої потужності, виявляються резерви підвищення 
рівня використання виробничої потужності, розробляються заходи щодо їх 
впровадження у виробництво. 

5 Факторний аналіз показників використання основних засобів 

Факторний аналіз, як один з визначальних напрямків аналізу, 
спрямований не тільки на оцінку впливу кожного фактора на зміну 
досліджуваного показника, а є одним із основних інструментів пошуку 
резервів виробництва. 

При проведенні факторного аналізу показників використання 
основних засобів слід неодмінно звернути увагу, в яких випадках зазначені 
показники є результативними, а в яких – факторіальними. 

Для проведення факторного аналізу доцільно використати прийом 
абсолютних різниць, якщо факторна система є мультиплікативною або 
кратною моделлю, і прийом ланцюгової підстановки, якщо модель 
змішана. 

Як інформаційна база для проведення факторного аналізу 
використані переважно дані табл. 5.5. 

Факторний аналіз обсягу виробництва 
Фондовіддача розраховується за формулою (3.10): 

ОЗ
Qf  , 

де Q – обсяг продукції; 
ОЗ  –  середньорічна вартість основних виробничих засобів. 
В зазначеній формулі фондовіддача хоча формально і є функцією 

(результативним показником), але виходячи зі змісту показника, вона є 
фактором для обсягу виробництва, а не навпаки. Звідси 

.fОЗQ 

Послідовність проведення факторного аналізу за методом 
абсолютних різниць така: спочатку визначається відхилення 
досліджуваного показника у звітному періоді у порівнянні з попереднім 
(або планом) – в цілому, а потім оцінюється вплив кожного фактора на це 
відхилення. В кінці проводиться балансова перевірка : сума впливів 
кожного фактора повинна дорівнювати загальному відхиленню 
результативного показника. 



Згідно з даними табл. 3.5, загальне відхилення обсягу продукції 
становить: 

01 QQQ  = 77457,3 – 57556,1 = 19901,2 тис. грн, 

в тому числі під впливом змін: 
- вартості основних виробничих засобів 

001 )( fОЗОЗQОЗ   = (20994,3 – 18912,3) · 3,043 = 6336,2 тис. грн 
- фондовіддачі 

.)( 101 ОЗffQ f   = (3,689 – 3,043) · 20,994,3 = 13565,0 тис. грн 
Балансова перевірка результатів факторного аналізу: 

fОЗ QQQ   = 6336,2 + 13565,0 = 19901,2 тис. грн,  
тобто, сукупний вплив факторів дорівнює загальній зміні обсягу 

продукції. 
Як і очікувалось, левову частку зростання обсягу продукції 

забезпечило підвищення фондовіддачі. Так, за рахунок зростання 
фондовіддачі обсяг продукції збільшився на 13565,0 тис. грн або 68,2 % 
загального приросту; за рахунок збільшення вартості основних 
виробничих засобів – на 6336,2 тис. грн або на 31,8 % загального 
приросту. 

Зростання обсягу продукції переважно за рахунок якісних, 
інтенсивних факторів свідчить про підвищення рівня ефективності 
використання засобів праці, а це вважається позитивною тенденцією 
розвитку підприємства. 

Факторний аналіз зміни вартості основних виробничих засобів 

На підставі формули фондомісткості (3.11): 

,
Q

ОЗfєм   

середньорічна вартість основних виробничих засобів дорівнює 
.ємfQОЗ   

Загальна зміна вартості основних виробничих засобів становить: 
,01 ОЗОЗОЗ  = 20994,3 – 187912,3 = 2082,0 тис. грн 

у тому числі під впливом змін: 
- обсягу виготовленої продукції 

0
)( 01 ємQ fQQОЗ  = (77457,3 – 57556,1) · 0,328 = 6539,0 тис. грн; 

- фондомісткості продукції 
101 )( QffОЗ ємємємf  = (0,271 – 0,328) · 77457,3 = -4457,0 тис. грн 

Балансова перевірка результатів факторного аналізу:  
ємQ ОЗОЗОЗ  = 6539,0 + (-4457,0) = 2082,0 тис. грн. 



Таким чином, за фондомісткості попереднього періоду для випуску 
продукції необхідно було б додатково залучити основних виробничих 
засобів на 6539 тис. грн. 

Однак в результаті зниження фондомісткості досягнута економія 
основних виробничих засобів на 4457,0 тис. грн. 

Надлишок основних виробничих засобів у сумі 2082,0 тис. грн. 
дозволяє  збільшити обсяг продукції за наявних засобів праці і досягнутої 
фондовіддачі звітного періоду на 2082,0 · 3,689 = 7680 тис. грн за умови, 
що виробнича потужність не повністю завантажена.  

Факторний аналіз фондовіддачі 

Із формули (3.15) випливає: 

ОЗf
Wf  ,

де W – продуктивність праці (виробіток продукції на 1 працівника); 
fОЗ – фондоозброєність. 
Загальна зміна фондовіддачі у звітному періоді у порівнянні з 

попереднім дорівнює: 
,01 fff  = 3,689 – 3,043 = 0,646, 

в тому числі під впливом змін: 
- продуктивності праці 

,338,1)
0,31679
0,96409

0,31679
0,138812()(

00

01 
ОЗОЗ

w f
W

f
Wf  

- фондоозброєності 

.692,0)
0,31679
0.138812

0,37624
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fОО f
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f
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Балансова перевірка результатів факторного аналізу: 
f wf  + 

ОЗff = 1,338 + (-0,692) = 0,646, 
тобто, сукупний вплив факторів на зміну фондовіддачі дорівнює загальній 
зміні. 

Для проведення факторного аналізу фондовіддачі використаний 
прийом ланцюгові підстановки. Оскільки модель сформована тільки із 
однієї частки, то окремо кроки не виділялись, а умовно від значення 
певного кроку віднімалось значення попереднього кроку. 

Факторний аналіз рентабельності основних виробничих засобів 

Рентабельність основних виробничих засобів визначається за 
формулою: 

,100.. 
ЗО

ЧПR ЗО (3.22) 



деЧП – чистий прибуток; 
ЗО  - середня вартість основних виробничих засобів. 

Факторний аналіз рентабельності основних виробничих засобів 
проводиться за прийомом ланцюгових підстановок за схемою, 
використаною для факторного аналізу фондовіддачі. 

Загальна зміна рентабельності основних виробничих засобів 
дорівнює: 

%10,087,1077,100.1..  ЗОЗОЗО RRR
в тому числі під впливом змін: 
- вартості основних виробничих засобів 

%,08,1100)
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- чистого прибутку 

%.98,0100)
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Балансова перевірка результатів факторного аналізу: 
%10,098,008,1)(.)(..  ПЗООЗЗОЗО RRR

тобто, загальна зміна рентабельності основних виробничих засобів 
дорівнює сукупному впливу факторів на зміну результативного показника. 

Зниження рентабельності основних виробничих засобів у звітному 
періоді у порівнянні з попереднім обумовлено, як свідчать результати 
факторного аналізу, надмірним зростанням вартості основних виробничих 
фондів, про що зазначалось раніше при факторному аналізі зміни вартості 
основних засобів. 

6 Зміст, склад і аналіз нематеріальних активів 

Відповідно до П(С)БО 8 нематеріальний актив визначається як 
немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути 
ідентифікований (відокремлений від підприємства) і знаходиться на 
підприємстві у цілях використання протягом періоду більше одного року 
(або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для 
виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях або для надання в оренду 
іншим особам. 

Класифікація та облік нематеріальних активів ведеться за такими 
групами: 

- право користування природними ресурсами (право 
користуватися надрами, іншими ресурсами природного середовища, 
геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо); 

- право користування майном (право користування земельною 
діяльнкою, будівлею, право на оренду приміщень тощо); 



- право на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові 
марки, фірмові назви тощо); 

- право на об’єкти промислової власності (право на винаходи, 
корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, ноу-хау, 
захист від недобросовісної конкуренції тощо); 

- авторські та суміжні з ними права (право на літературні та 
музичні твори, програми для ЕОМ, бази даних тощо); 

- гудвіл – це перевищення вартості придбання над часткою 
покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів та 
зобов’язань на дату придбання. Іншими словами, гудвіл – це різиця між 
ринковою та балансовою вартістю підприємства; 

- інші нематеріальні активи (право на впровадження діяльності, 
використання економічних та інших привілеїв тощо). 

Основним ознаками нематеріальних активів є: 
- відсутність матеріально-речової форми; 
- використання протягом тривалого часу (понад 1 рік); 
- здатність бути корисними підприємству; 
- високий ступінь невизначеності розмірів можливого у 

майбутньому прибутку завдяки їх використанню. 
В табл.6 наведені дані про нематеріальні активи досліджуваного 

підприємства. 

Таблиця 6 – Оцінка нематеріальних активів 
Попередній період Звітний період Показник Рядок, 

ф. 1 на 
початок 

на 
кінець 

на 
початок 

на 
кінець 

010 28,8 16,2 16,0 134,0 
Нематеріальні активи: 
Залишкова вартість, тис. грн 
Первісна вартість, тис. грн 011 134,0 134,0 134,0 261,0 
Накопичена амортизація, тис. грн 012 105,2 117,8 118,0 127,0 
Питома вага відносно: 
необоротних активів (р. 080, ф. 1), 
% 

- 0,08 0,04 0,04 0,36 

валюти балансу (р. 280), % - 0,05 0,03 0,03 0,21 

Аналіз даних табл. 6 свідчить, що нематеріальні активи займають 
незначну частку у вартості майна. 

Згідно з „Примітками до річної звітності” у досліджуваних періодах 
нематеріальні активи формувалися виключно із „інших нематеріальних 
активів”, що обмежує можливості глибокого і всебічного аналізу. 

За даними табл. 6 розрахуємо показники стану нематеріальних 
активів (табл. 7). 



Таблиця 7 – Оцінка стану нематеріальних активів 
Попередній 

період 
Звітний період Показник 

на 
початок 

на 
кінець 

на 
початок 

на 
кінець 

1. Коефіцієнт зносу нематеріальних
активів (р. 012, ф. 1 : р. 011, ф. 1)·% 

78,5 87,5 87,5 48,7 

2. Коефіцієнт придатності нематеріальних
активів  (р. 010, ф.1 : р. 011, ф.1) · %, або 100 – р. 1 

21,5 12,5 12,5 51,3 

В попередньому періоді і на початку звітного періоду мала місце 
значна зношеність нематеріальних активів. І лише протягом звітного 
періоду внаслідок оновлення підвищилась придатність нематеріальних 
активів. 

Аналіз нематеріальних активів, крім наведеного вище визначення 
стану, проводиться в напрямку оцінки динаміки і тенденції змін; 
структури, фондовіддачі, рентабельності тощо. 

Враховуючи особливості нематеріальних активів, для їх оцінки 
використовуються експертні методи у напрямку відносної важливості 
кожного виду, терміну корисного використання, об’єктів використання. 

Аналогічно основним виробничим засобам показником 
використання нематеріальних активів, крім інших, є рентабельність, яка 
оцінюється за формулою 

,
..

..
ан

ан Q
ЧПR  (3.23) 

де ЧП – чистий прибуток; 
..анQ – середня вартість нематеріальних активів. 


